
Olá!

É  com  muita  alegria  que  compartilho  com  você  o  resultado  de
intenso  trabalho  feito,  pela  equipe  da  Missão  Luz  na  Noite,  de
gravação  do  conteúdo  de  nosso  curso  presencial  sobre
sexualidade.

O  curso  presencial  nasceu  como  fruto  do  interesse  de  muitos
queridos,  que  participaram  de  nossos  seminários  sobre
sexualidade, por mais conhecimento.

Nosso objetivo, portanto, além de oferecer um espaço de reflexão
sobre a temática foi,  e continua sendo, aprofundar com igrejas e
líderes o conhecimento cristão e científico nessa área e fomentar
esperança real naqueles que desfalecem com suas lutas sexuais.

Ao todo promovemos oito edições do curso sobre sexualidade: As
duas primeiras em parceria com a Igreja Batista em Jardim Camburi
e as seis últimas com a Igreja Batista na Praia do Canto, igrejas
estas  que  juntamente  com  a  Presbiteriana  em  Jardim  Camburi
tributamos a nossa gratidão!

Com o passar do tempo Deus, nos moveu a ampliar o público alvo
desse curso através do uso de tecnologias. É bom registrar que o
curso on line é antes de tudo um projeto missionário.

São  dezessete  aulas,  afora  a  inaugural,  proferidas  por  nove
professores,  distribuídas  em  três  módulos,  (cada  um  com  um
objetivo  geral  a  ser  alcançado),  para  facilitar  a  apreensão  do
conteúdo. 

Em cada módulo, bem como, em cada aula, você encontrará uma
ementa explicativa  do conteúdo que terá  acesso,  além da vídeo
aula, uma apostila, e o nome e contato do professor para o caso de
realizar alguma interação com ele, se precisar. 

Assim como no curso presencial você pode optar por fazer todas as
aulas  seguindo  a  seqüência  dos  módulos,  (esta  é  a  minha
sugestão), ou optar por um ou outro módulo, ou ainda, fazer aulas
avulsas.



O  curso  é  oferecido  de  modo  gratuito  visando  o  maior  alcance
possível da informação oferecida. Mas fique a vontade para ofertar
para que essa obra prossiga além fronteiras. 

Seja bem vindo! Assista às aulas, leia as apostilas, procure os livros
indicados  nas  bibliografias,  troque  idéias  com  os  professores  e
aprofunde  seu  conhecimento  acerca  da  sexualidade  humana
entendendo, porém, que nossa intenção não é exaurir o assunto,
mas,  com  muita  humildade,  despertar  em  você  o  desejo  de
conhecer um pouco mais.

Deus te abençoe!

Débora Fonseca - Missão Luz na Noite


